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L’amor a
la cort de
Sven
Taddicken

Un volum aplega
sis relats, mentre
que l’autor manté
silenci sobre la
pròxima novel·la

Cabré
reuneix
contes
musicals

El film ‘La suerte
de Emma’
demostra la
vitalitat del
cinema alemany

Koltès,estrenamundial
El Festival Shakespeare de Santa Susanna fa pujar a escena ‘Hamlet: el dia dels
assassinats’, una obra que el dramaturg francès va llegar a Lluís Pasqual

Andreu Gomila
SANTA SUSANNA

Poques vegades es pot es-
criure en aquest país que
demà es viurà una estrena
mundial. I no una première
qualsevol, sinó d’un text de
Bernard-MarieKoltès(1948-
89), un dels dramaturgs més
importants de la segona mei-
tat del segle XX, al costat de
Harold Pinter, Arthur Miller
i Thomas Bernhard. Es trac-
ta de Hamlet: el dia dels as-
sassinats, un text acabat de
publicar a França (2006) i

que farà pujar a escena Paco
Azorín aquest cap de setma-
na al Festival Shakespeare
de Santa Susanna (Mares-
me). L’obra no s’ha repre-
sentat mai. Però passa que
estava en mans de Lluís Pas-
qual, a qui Koltès va llegar
vuit textos inèdits abans de
morir massa jove.

El director de Reus va
cedir la peça a Azorín de la
mateixa manera –explica
Muntsa Alcañiz– que l’es-
perit li passa el testimoni a
Hamlet. L’actriu interpre-
tarà el rol de Gertrudis, i es-

tarà acompanyada per Ja-
cob Torres (Hamlet), Alba
Sanmartí (Ofèlia) i Manel
Barceló (Claudi), en una
obra que és una relectura
del clàssic. Azorín, tanma-
teix, va més enllà i veu
l’obra de Koltès com les Me-
ninas de Picasso, inspira-
des en l’obra de Velázquez.
“És un geni que parla amb
un altre geni”, afirma.

El dramaturg francès
comprimeix Hamlet al mà-
xim, tot deixant-hi només
quatre personatges. Azorín
n’hi ha afegit un (un cam-

brer, Pedro Chamizo) i no
ha respectat les acotacions
de la peça, ja que les consi-
dera “massa simbòliques”.
Ha plantejat les represen-
tacions a través de la unitat
clàssica d’espai, és a dir,
asseu tots els actors a taula
a l’hora del sopar, que “és on
es decideixen les coses im-
portants”.

Azorín ha pensat en una
família reial. “Què passa
quan una família reial
s’asseu a sopar i té un pro-
blema?”, es pregunta, tot re-
marcant el caràcter personal

de la peça. “El Hamlet polític
ja el va escriure Shakespea-
re”, constata el director.

Exercici de macramé
Koltès era, segons Azorín,
un autor que coneixia l’obra
del dramaturg anglès i que
no va patir en cap moment
l’angoixa de les influències.
“Fa coses noves amb textu-
ra shakespeariana, fa que
els personatges diguin al-
tres frases i n’introdueix de
noves que et fan pensar si
això o allò surt a l’obra de
partida”, explica el director,

que defineix l’experiment
de Koltès com un exercici
de macramé. No és Hamlet,
perexemple,quidiuel famós
monòleg del “ser o no ser”,
cosa que no fa variar el seu
esperit. Azorín, fins i tot,
s’atreveix a dir que el nou
monòleg “és millor”. Potser
és massa agosarat?

Per evitar problemes van
encarregar-ne la traducció
a Salvador Oliva, expert en
Shakespeare i principal ver-
sionador contemporani de
les seves obres al català. Li
van demanar que “la tra-

Muntsa Alcañiz i Jacob Torres interpreten els papers de Gertrudis i Hamlet, respectivament, en l’obra de Koltès ‘Hamlet: el dia dels assassinats’ ■ DAVID RUANO
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“La vida no ens
convé. [...]
Shakespeare ja
ho va explicar
prou bé”, deia
Koltès

Koltès (a dalt) va llegar l’obra a Lluís Pasqual i aquest ha fet el
mateix amb Paco Azorín (a baix, al centre) ■ ROMEA / DAVID RUANO

La casa vella
Jordi Sierra
i Fabra
Amb làmines il·lustrades
per Philip Stanton, la his-
tòria d’una vella casa en-
golida pel caos de la ciutat
és un crit a un urbanisme
racional que respecti la
tradició amb els nous pro-
jectes. Una de les làmines
sembla que s’acosti a la
Torre Agbar, però potser
només és un miratge.
(DESTINO. 12,95 €)

Per a petits
monstres
Lola Casas
Cançons i poemes de
l’autora Lola Casas il·lus-
trats per Mercè Canals,
que s’acompanyen d’un
cedé en què els perso-
natges interpreten totes
les peces musicals de
l’àlbum, i ho fan amb
una multitud d’efectes
sonors propis dels
monstres.
(ABADIA MONTSERRAT. 21 €)

L’arbre dels
contes
Hugh Lupton
Històries d’arreu del món
il·lustrades per Sophie
Fatus. Una olla màgica ale-
manya, uns micos indis, un
conte afroamericà, un gall i
una guineu russos, tres
bocs noruecs, una gallina
anglesa, i el conte de l’abric
d’un nou jueu.
(BEASCOA-R.H.MONDADORI
18,95 €)

Contes de
fades i joguines
Patrícia Anton
Recull de versions de con-
tes de Hoffman que tenen
com a protagonistes jogui-
nes animades meravello-
ses com el conegut Tren-
canous i un esplet de
fades que posen el toc de
màgia a les làmines il·lus-
trades per Horacio Helena.
(TIMUN MAS - PLANETA.
13,95 €)

La Gresca i el
Torradet
Xavier Corbera
Conte il·lustrat per Merit-
xell i Helena Marcet que
explica la història d’aques-
ta parella de gegants que
es passegen pels carrers i
les places de la vila de Grà-
cia. Els autors els personi-
fiquen, els humanitzen, els
posen rostre i donen
també una versió dels
seus orígens
(LLUÏSOS DE GRÀCIA. 5 €)

El Cheruvichà
Mempo
Giardinelli
Alejandro Agdamus
il·lustra aquest àlbum
que ens dóna a conèixer
un ocell fornit que té el
bec esmolat i el vol ferm
i temible, sobretot quan
s’enfada. Valent i incon-
formista, és des de molt
jove un lluitador incansa-
ble a favor de la justícia i
de la llibertat.
(LIBROS ZORRO ROJO. 11,90 €)

ducció havia de sonar a Kol-
tès, no a Shakespeare”. I és
que el dramaturg de Metz
té una llengua pròpia i un
estil ben particular. Els des-
afavorits, el lumpen, són els
elements principals de la
seva dramatúrgia, i aquí
s’encara, en canvi, a la reia-
lesa sense perdre “la rique-
sa del llenguatge de Koltès”,
Muntsa Alcañiz dixit.

Azorín tenia clar que volia

fer un Koltès en un país que
en els últims anys n’ha mun-
tat uns quants, des del Ro-
berto Zucco, que va dirigir
Pasqual al Lliure el 1993,
fins al Moll Oest, comandat
per Sergi Belbel al Romea el
2002. Tot i ser un autor de
culte, era conscient que pe-

saria més Shakespeare que
Koltès en els actors, encara
que, com apunta Manel Bar-
celó, “tampoc no fa gaire que
aquí es representa regular-
ment Shakespeare”. Azorín
creu que ha aconseguit que
pesi més Koltès. La veu del
dramaturg apareix al final
del muntatge amb una frase
excel·lent: “La vida no ens
convé. [...] Shakespeare ja
ho va explicar prou bé”. Pas-
qual també intervé de ma-
nera sonora.

Lluís Soler diu...
El Festival Shakespeare de
Santa Susanna obre avui la
cinquena edició amb Lluís
Soler posant veu als sonets
de l’autor de Stratford-
upon-Avon. També hi haurà
dansa inspirada en peces
shakespearianes i muntat-
ges en anglès i xinès. En-
guany l’organització del cer-
tamen oferirà espectacles
gratuïts els dimecres a la
Masia Can Ratés de la locali-
tat del Maresme. L’estrena,
però, serà per al Hamlet de
Koltès i, segurament, farà
temporada a Barcelona. ■

Dantone
faVivaldi

Torroella inaugura el seu
festival amb la gran
producció d’un oratori

Elisabet Escriche
TORROELLA DE MONTGRÍ

“Hem buscat una versió en
què els instruments desta-
quin els rols dels personat-
ges, té molt de color”. Així
defineix el director Ottavio
Dantone l’oratori de Vivaldi
Juditha Triumphans, que
obrirà avui a l’església de
Sant Genís el Festival de
Músiques de Torroella de
Montgrí. Es tracta d’una de
les quatre produccions prò-
pies de l’edició d’enguany, a
la qual donaran forma l’or-
questra barroca del Festi-
val-La Principessa Filosofa,
les solistes Gemma Coma-
Alabert, María Hinojosa,
Mireia Pintó, Lola Casarie-
go i Marta Infante i el Cor
de Sant Esteve de Vila-seca,
sota la batuta de Dantone.

El Festival porta més
d’un any seleccionant els
millors músics i cantants
per tirar endavant aquesta
producció de més de tres
hores de durada. “El més
complicat ha estat l’articu-
lació entre les paraules i els
instruments, les notes i els
diferents colors”, reconei-
xia ahir Dantone.

L’organització preveu
que l’oratori faci una gira
per diferents punts de
l’Estat espanyol durant la
temporada que ve. Entre les
ciutats on s’interpretaria hi
ha la Corunya i València.

Per partida doble
El concert d’avui no serà
l’única vegada que Dantone
actuarà a Torroella aquest
cap de setmana. Diumenge,
el qui està considerat un
dels millors solistes de cla-
vicèmbal farà un recital
amb peces de Bach, Händel
i Scarlatti.

Les altres tres producci-
ons del festival que es po-
dran veure en aquesta edició
són el concert de Músiques
portuàries del Mediterrani,
amb Eduard Iniesta i l’Or-
questra Àrab de Barcelona;
el concert La festa de l’arxi-
duc, en homenatge a Ernest
Lluch; i la versió orquestral
de la banda sonora original
de Temps moderns, de
Charles Chaplin. L’artista
principal convidat d’en-
guany és el pianista polonès
Piotr Anderszewski, que
oferirà tres concerts en tres
formats diferents. ■

Ottavio Dantone a l’església de Sant Genís dirigint els músics
durant l’assaig de l’oratori de Vivaldi ■ FESTIVAL DE TORROELLA
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